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PERÍCIA
Definições
“conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o
esclarecimento de um fato de interesse da Justiça”

Perícia



PERÍCIA
Definições
“exame de elementos materiais relacionados a fatos alegados em um
processo, quando feito por técnico qualificado para atender solicitação de
autoridade competente”
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PERÍCIA
Definições
“ato pelo qual a autoridade procura conhecer, por meios técnicos e
científicos, a existência ou não de certos acontecimentos, capazes de
interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do
homem ou que com ele tenha relação”
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PERÍCIA
• Não é só a criminal!
• Perícia Criminal  Código de Processo Penal

• TÍTULO VII – DA PROVA

• CAPÍTULO II - DO EXAME DO CORPO DE DELITO, E DAS PERÍCIAS 
PERÍCIAS EM GERAL

• Quem realiza a perícia  perito
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PERÍCIA
• Finalidade  produzir prova
• Prova = elemento demonstrativo do fato
• Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o

juiz será assistido por perito
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PERÍCIA
• Missão  não é apenas de “ver e relatar” (visum et repertum)
• Discutir, fundamentar e até deduzir, se preciso for, no sentido de que a

busca da verdade seja feita por um modelo de persuasão mais ampliado
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PERÍCIA
• As perícias se materializam por meio dos laudos, constituídos de uma

peça escrita, tendo por base o material examinado
• Laudo não é sigiloso
• Perícias de natureza criminal  reguladas pela Lei nº 12.030
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LEI 12.030, de 17 de setembro de 2009
• No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é

assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso
público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo
de perito oficial

Perícia



LEI 12.030, de 17 de setembro de 2009
• Em razão do exercício das atividades de perícia oficial de natureza

criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial
de trabalho, observada a legislação específica de cada ente a que se
encontrem vinculados
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LEI 12.030, de 17 de setembro de 2009
• (...) são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-

legistas e peritos odontolegistas com formação superior específica
detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e
por área de atuação profissional
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PERÍCIA MÉDICO-LEGAL
Todo procedimento médico promovido por autoridade policial ou judiciária,
praticado por profissional de Medicina visando prestar esclarecimentos à
Justiça
• Exames médicos e psicológicos
• Necropsia
• Exumação
• Exames de laboratório
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PROVA
É o elemento demonstrativo da autenticidade ou da veracidade de um fato.
• Objetivo  formar a convicção do juiz sobre os elementos necessários

para a decisão da causa
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PROVA
Art. 155 (CPP) O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Perícia



PROVA
• Valor racional da prova  é preciso identificar e justificar
• Não basta afirmar!
• Quem faz uma afirmação tem de se explicar, principalmente através de

uma exposição de razões que sustentem a verdade das afirmações.
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Art. 158 (CPP)
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
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EXAME DE CORPO DE DELITO
Novidade legislativa no art. 158 (Incluído pela Lei nº 13.721, de 2018)

Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se 
quando se tratar de crime que envolva:  

I - violência doméstica e familiar contra mulher; 

II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
deficiência.
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EXAME DE CORPO DE DELITO

• A falta ou omissão do exame de corpo de delito leva à nulidade do
processo

• Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade
policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária
ao esclarecimento da verdade.
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Mas afinal... O que é o corpo de delito?
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Corpo de delito = base residual do crime
• Não é o corpo da vítima!
• O exame do corpo da vítima é apenas uma fase do exame de corpo de

delito
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Corpo de delito
• Se compõe da existência de vestígios do dano criminoso, da análise do

meio ou do instrumento que promoveu este dano, do local dos fatos e da
relação de nexo causal
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EXAME DE CORPO DE DELITO

• Corpo de delito direto = quando realizado pelos peritos sobre vestígios de
infração existentes

• Corpo de delito indireto = quando, não existindo esses vestígios materiais,
a prova é suprida pela informação testemunhal
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
• Com vestígios  exame DIRETO!
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EXAME DE CORPO DE DELITO

Artigos relevantes - CPP
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Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a
qualquer hora.

Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo
se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita
antes daquele prazo, o que declararão no auto.
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Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame
externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando
as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver
necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância
relevante.

Em regra  necropsia é obrigatória em casos de morte violenta
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Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade
providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a
diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o
lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta
de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não
destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o
que tudo constará do auto.
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Cuidado!
Código de Ética - Capítulo XI – Conselho Federal de Medicina

É VEDADO ao médico:
Art. 95. Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres
humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia,
unidades militares, casas de detenção e presídios.
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Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem
encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e
vestígios deixados no local do crime.

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos,
quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas
ou desenhos, devidamente rubricados.
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Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a
infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o
estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus
laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado
das coisas e discutirão, no relatório, as conseqüências dessas alterações na
dinâmica dos fatos.

Atenção! Exame é feito independentemente de possíveis alterações!!
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Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente
para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos
serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou
esquemas.

Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo
a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever
os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época
presumem ter sido o fato praticado.
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Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas
destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.
Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à
avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem
de diligências.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em
que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o
patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais
circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Perícia



Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática
da infração, a fim de se Ihes verificar a natureza e a eficiência.

Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da
diligência.
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EXAME COMPLEMENTAR
Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido
incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da
autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério
Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1o No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de
delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.
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EXAME COMPLEMENTAR
§ 2o Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129,
§ 1o, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30
dias, contado da data do crime.

§ 3o A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova
testemunhal.
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